
„Super Oes Baj 2017”

Data: 16.03.2017 Godzina: 12:00 Dok. 1.1

KOMUNIKAT NR 1

Od: Dyrektora Imprezy Ilość stron: 2

Do: Wszystkich zawodników / Członków załóg Ilość załączników: 0

1. Ulega zmianie punkt  8 Regulaminu Uzupełniającego:

było:
„8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ
Zapoznanie  z  trasą  odbędzie  się  po  odprawie  –  szczegóły  zostaną  podane  na  odprawie  uczestników.
W trakcie zapoznania obowiązuje ograniczenie prędkości do 30 km/h. Nie zastosowanie się do tego punktu 
skutkować będzie karą nadaną przez ZSS do dyskwalifikacji włącznie.”

jest:
„8. ZAPOZNANIE Z TRASĄ
8.1 Indywidualne zapoznanie z trasą imprezy odbywać się będzie w dniu 19 marca 2017 roku w godzinach

8:00 – 10:00.
8.2 Podczas Badania Kontrolnego, po pozytywnym wyniku badania, wydana zostanie Karta zapoznania.
8.3 Szczególne ograniczenia:

8.3.1. Uczestnicy zgłoszeni do imprezy mają prawo do 2 przejazdów trasy próby. Uczestnicy nie
mogą poruszać się po odcinku próby w kierunku przeciwnym do wyznaczonego („pod prąd”).

8.3.2. Organizator  będzie  kontrolował  przebieg  zapoznania  z  trasą  w  zakresie  zgodności
z przepisami ruchu drogowego. Na żądanie oznakowanych przedstawicieli organizatora uczestnicy
muszą  okazywać  odpowiednie  dokumenty  oraz  stosować  się  do  poleceń  i  instrukcji  przez  nich
wydawanych.

8.3.3. Podczas zapoznania z trasą próby uczestnicy muszą zatrzymać się na starcie w celu uzyskania
wpisu w Karcie zapoznania.

8.3.4. Kartę zapoznania należy zwrócić do Biura imprezy bezpośrednio przed odprawą.
8.3.5. Samochody zapoznawcze zgodnie z ustawą Prawo o Ruchu Drogowym RP, jako uczestniczące

w  normalnym  ruchu  drogowym,  muszą  być  ubezpieczone  zgodnie  z  prawem  i  żadna
odpowiedzialność nie może zostać przeniesiona na organizatora.

8.3.6. W  czasie  zapoznania  z  trasą  obowiązuje  ograniczenie  prędkości  do  30km/h  i  uczestnicy
muszą  ściśle  przestrzegać  przepisów  ruchu  drogowego  obowiązujących  w  Polsce,  w  tym  m.  in.
używać pasów bezpieczeństwa. Zakazane jest używanie urządzeń wykrywających radar.

2. Ze względów bezpieczeństwa i stanu nawierzchni drogi ulega zmianie długość próby od strony mety. Nowa
długość próby wynosi 1,6 km, a co za tym idzie ulega zmianie częściowo pkt 1.6 regulaminu:

Było: „Długość próby: 2.0 km”   

Jest:  „Długość próby: 1.6 km”   
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3. Czas startu spod Biura imprezy indywidualny dla każdego uczestnika będzie opublikowany na liście startowej.
Uczestników  obowiązuje  kolejność  numerów  startowych  podczas  dojazdu  do  startu  próby.
W momencie wyjazdu wydane zostaną Karty drogowe.

4.  Wyznacza się następujących sędziów faktu:

Szykana nr 1 – Grzegorz Szymaszek lic. II 06171
Szykana nr 2 – Mateusz Szala lic. II 06165
Szykana nr 3 – Rafał Olszewski lic. II 06168

Ograniczenie cięcia nr 1 – Witold Dybowski lic. II 06170
Ograniczenie cięcia nr 2 – Arkadiusz Pieńkowski lic. II 06222
Ograniczenie cięcia nr 3 – Arkadiusz Pieńkowski lic. II 06222
Ograniczenie cięcia nr 4 – Mateusz Szala lic. II 06165
Ograniczenie cięcia nr 5 – Kamil Drygaś lic. II 06223

Dyrektor Imprezy

Mirosław Matelowski

Zatwierdzono przez OKSS przy Z.O. PZM w Krakowie w dniu 15.03.2017r.
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